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Citim Biblia într-un an! 
 

SĂPTĂMÂNA 38 
 
 
Duminică, 25 septembrie 

Luni, 26 septembrie 

Marți, 27 septembrie 

Miercuri, 28 septembrie 

Joi, 29 septembrie 

Vineri, 30 septembrie 

Sâmbătă, 1 octombrie 

NELU FILIP                 

EUSEBIU STĂNILĂ     

SANDU GULER 

RAUL DAMEAN           

BENIAMIN PROINEA 

CĂLIN MARTINCONI 

CIPRIAN MUNTEAN 

ELISEI URSAN  

FLORIN SILAGHI 

JANI KARDOS 

SORIN STREIANU 

Eclesiastul 1-4 

Eclesiastul 5-8 

Eclesiastul 9-12 

Cântarea C. 1-4 

Cântarea C. 5-8 

Isaia 1-4 

Isaia 5-7 

Să ne rugăm pentru...  
… săptămâna 26-1 octombrie, când în 
biserica noastră vor fi zile puse deo-
parte pentru Dumnezeu! Dorim să ne 
apropiem de El prin post și rugăciune, și 
avem ocazia in fiecare seară să îngenun-
chem la poala Crucii Lui. 
 
… căință și pocăință. Dumnezeu să ne 
ajute sa ne pocăim cu adevărat înaintea 
Lui, ca astfel, să avem inimile pregătite 
ca Domnul să le umple cu Duhul Sfânt! 
 
 

„Pentru aceasta am postit şi am che-
mat pe Dumnezeul nostru. Şi El ne-a 

ascultat.” (Ezra 8:23) 

 C 
ine ar crede că o sămânță mică, mică, va putea aduce multă roadă într-o zi? 
Dumnezeu, cu atâta înțelepciune, a gândit tot acest mecanism în care o sămân-
ță, chiar în stare de latentă, mai poate încolți, desigur, sub influența unor con-

diții favorabile de mediu, chiar dacă este stocată de multă vreme. Ce favorizează sămânța 
divină să ajungă la maturitate și să rodească în viețiile copiilor noștri, mai devreme sau 
mai târziu? Un rol foarte important este mediul înconjurător, în care părinții, bunicii, în-
vățătorii și liderii de școală duminicală sunt implicați direct. 
 
 Dincolo de limite bine puse, mus-
trări și discipline, programe și recompen-
se, un rol determinant al acestui mediu 
este puterea exemplului. Deși societatea 
promovează postări perfecte ale unor re-
zultate atinse de părinți, Biblia vrea să ne 
atragă atenția mai degrabă asupra unor 
principii, regăsite atât în banala viață de zi 
cu zi, cât și în situații bune, dar și de criză. Cum ar fi dacă am lăsa copilul să vadă părțile 
noastre vulnerabile și felul cum aplicăm noi principiile Bibliei în situațiile bune sau de 
criză din viața noastră, în îndoieli, ezitări, oboseli, în singurătate, întristare sau în suferin-
ță? Felul cum vom reacționa la toate acestea va determina foarte mult felul în care copilul 
va reacționa mai târziu la ele, prin comportament învățat. Sunt situații excelente prin care 
copilul are șansa să vadă cum se aplică principiile Bibliei.  
 
 Chiar Isus a lăsat să se vadă singurătatea: „Iată că vine ceasul, şi a şi venit, când 
veţi fi risipiţi fiecare la ale lui, şi pe Mine Mă veţi lăsa singur, dar nu sunt singur, căci 
Tatăl este cu Mine.”; ezitarea: „Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ 
și S-a rugat, zicând: ʽTată, dacă este cu putință, depărtează de la Mine paharul acesta! 
Totuși nu cum voiesc Eu, ci cum voiești Tu.ʼ”; întristarea: „A luat cu El pe Petru, pe 
Iacov şi pe Ioan şi a început să Se înspăimânte şi să Se mâhnească foarte tare. El le-a zis: 
ʽSufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte; rămâneţi aici şi vegheaţi!ʼ” Dar Isus 
a dat un bun exemplu și de părtășie reală cu Dumnezeu în momentele de singurătate; 
acceptarea voii Tatălui chiar în suferință; lupta în rugăciune din Ghetsimani, însoțită 
de speranța că scopul vieții lui, dar și planul lui Dumnezeu, se va duce mai departe!  
            (continuare în pag. 3) 
 
  

    
  

Sezon nou | întâlniri familii  

„Mă desfătez în orânduirile Tale şi nu uit 
Cuvântul Tău.” – Psalmii 119:16 

„Dincolo de limite bine puse, mustrări 
și discipline, programe și recompense, 
un rol determinant al acestui mediu 

este puterea exemplului...” 

 
 

Au început cursurile de cateheză pentru  
botezul nou-testamentar care va avea loc în 
această toamnă. Acestea au loc în fiecare 

miercuri, de la ora 19:00. Lista de candidați 
este încă deschisă. Dacă dorești să faci acest 

pas, ia legătura cu fr. Eusebiu Stănilă  
(0722 800 691), ca să primești 

mai multe detalii.  

Săptămână de  
post & rugăciune 
26 sept. - 1 oct. 

 
Programul bisericii 

 
| Luni-Joi |  

Ora 18:00 Rugăciune 
 

| Vineri-Sâmbătă | 
Ora 19:00 Stăruință 
pentru botez & um-
plere cu Duhul Sfânt  



"Cerurile spun slava lui     
Dumnezeu, şi întinderea lor 

vesteşte lucrarea mâinilor Lui."   
– Ps. 19:1 

"Răscumpăraţi vremea, căci 
zilele sunt rele." – Efes.5:16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D ragii mei, în această dumini-
că, colțișorul familiei arată puțin 
diferit, și anume, constă doar din 
câteva întrebări și mai apoi, versurile 
unei cântări a cărei însemnătate pro-
fundă vorbește de la sine, și care mă 
rog să ne vorbească fiecăruia și să ne 
îndemne la schimbarea perspectivei 
și,de asemenea, a comportamentului. 
 
Când te-ai oprit ultima dată să te uiți 
la un copac, la o frunză sau la o floa-
re? Și dacă ai făcut-o, ce sentiment 
te-a încercat? Când ți-ai ascultat 
ultima dată jumătatea cu care ai în-
cheiat legământ în fața Tatălui, la 
bine și la rău? Dar ascultat cu toată 
atenția ta... Când te-ai uitat ultima 
dată în ochii copiilor tăi și i-ai privit 
ca pe adevărate binecuvântări de la 
Domnul, mici instrumente prin care 
El ne dă zilnic lecții prețioase? Când 
te-ai lăsat ultima dată pe tine și con-
fortul tău, ca să ajuți pe cineva? 
Când ți-ai tratat ultima dată părinții 
cu dragostea și respectul cuvenit lor? 
 
"Dacă două mâini rebele/ Nu te-ar 
ţine orb mereu,/ Te-ai opri în clipe 
grele/ Și privind cu dor la stele,/ Ai 
vedea că-i scris pe ele: Dumnezeu!/ 
Dar de ţi-ai vedea veşmântul/ Care-
mbracă vechiul "eu",/ Ai umplea de 
plâns pământul/ Și, primind cu drag 

Cuvântul,/ L-ai simţi în piept pe 
Sfântul Dumnezeu!"  I.T. 

COLȚIȘORUL FAMILIEI  

Raiul care poate  

să înceapă  pe pământ!  

Le urăm 
„La mulți ani!” 

în umblarea cu  
Domnul celor care își 

serbează ziua de 
naștere săptămâna 

viitoare: 
 

| LUNI 26 SEPT. | 

Claudia Silaghi 

Emilia Stupar 

Simon Drăgoi  
 

| MARȚI 27 SEPT. | 

Alexia Meici 

Cristian Florea 

Raisa Stana 

Silvia Petran  

 
| MIERCURI 28 SEPT. |  

Andreea Cărpineanu 

Dan Bruda 

Daniel Stupar 

Gabriela Nicoară   

 
| JOI 29 SEPT. | 

Florentina Negru 

Lidia Marcu 

 
| VINERI 30 SEPT. | 

Emilia Matei 

Iudith Nichescu 

Lucia Onaga  

 
| SÂMBĂTĂ 1 OCT. | 

Amos Iacob 

Dariana Tudor 

Iulia Cârcu 

Vasile Beuca 

Estera Ursan   

  
„Însuși Domnul păcii 
să vă dea totdeauna 
pacea în orice fel. 

Domnul să fie  
cu voi cu toți!”  

(2 Tesaloniceni 3:16) 

UNIȚI  ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE BISERICII 

Data căsătoriei  
 
28.02.2010  
 
Versetul familiei   
„Eu - zice Domnul - 
te voi învăţa şi-ţi voi 
arăta calea pe care 
trebuie s-o urmezi, 
te voi sfătui şi voi 
avea privirea în-
dreptată asupra 
ta.” (Psalm 32:8)  
 
 
 

O experiență cu Domnul 
 
Familia Pantea se încrede în Domnul din toată inima și pentru toată 
viața lor. Ei știu că numai Domnul este Cel care îi poartă, și pentru 
aceasta Îi sunt recunoscători: „Încă de la începutul căsniciei noastre 
Dumnezeu ne-a purtat de grijă, a fost prin toate problemele alături de 
noi și ne-a scos de fiecare dată învingători.” Dumnezeu a binecuvântat 
familia Pantea cu 3 fete: Hadasa (11 ani), Sara (8 ani) și Tania (5 ani). 
 
Slujire în biserică 
 
Dumnezeu binecuvântează lucrarea Sa prin slujirea familiei Pantea prin 
cântare. Doru cântă împreună cu grupul Hristic și este o binecuvântare 
atât în biserică, precum și în alte locuri unde Dumnezeu îl trimite în 
slujire. 
 
Ocupație 
 
În viața de zi cu zi, Doru este antreprenor, iar Mihaela lucrează în învă-
țământ. 
 
Motive de rugăciune 
 
Familia Pantea ne cheamă să îi susținem în rugăciune pentru dorințele lor: 
„Dumnezeu să ne dea înțelepciune ca în toate lucrurile să Îl reprezentăm cu 
cinste. Ca părinți, avem nevoie de înțelepciune în creșterea copiilor noștri, 
ca să îi creștem pe calea Domnului.” 
 
 
Astăzi și întreaga săptămână viitoare dorim să ne rugăm pentru familia     
Pantea, aducând înaintea Domnului această familie binecuvântată. Domnul 
să Se îngrijească de toate nevoile lor aici pe pământ şi să le fie alături la fie-
care pas! El să-i ajute să rămână o binecuvântare pentru cei din jur și pentru    
biserică!  A.A. 

 

„... zice Domnul: ʽVoi pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în ini-
ma lor; şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu.ʼ” 

(Ieremia 31:33) 
 

(continuare din prima pagină) 
 
 Credem că aceste comportamente în situații limită 
au marcat viața uceniciilor și a tuturor celor care citesc 
Biblia, alegând-o ca principiu de viață. Care va fi felul în 
care vei acționa în situațiile bune, la răscruce de drum 
sau în provocări majore? Atenție! Ele îți vor genera un 
comportament care poate da naștere la un mediu foarte 
benefic ca micuțul copil să crească, să își însușească 
principiile Bibliei, și să învețe să facă față provocărilor 
vieții, avându-te ca prim model!   
 
 Isus fugea la Tatăl, indiferent de situația care apă-
rea, și știa că acolo va găsi ajutor, rezolvare și înțelepciu-
ne. Să fugim și noi acolo unde sigur vom primi un răs-
puns, indiferent de situație, lăsându-i pe cei mici să vadă 
acest lucru, pentru ca într-o zi să facă și ei la fel!  

 

 Daria și Marius Alexandru 

 

Ce înseamnă numele copilului meu? 
 

EMMA ALEXANDRU 
 
Emma - forma scurtă a diferi-
tor nume, printre care      
Emanuel - nume de origine 
ebraică, cu semnificaţia de 
„Dumnezeu este cu noi” sau 
Emilia - nume de provenienţă 
germanică: „ermen” - 
„întreg, complet, universal”. 
Etimologic, acest nume derivă din cuvintele latine 
„aemilus” - „dornic, nerăbdător” şi „aemulus” - „rival”.  
 
 

ABIGAIL - MARIA LAZE 
 
Abigail - nume de origine ebrai-
că, având semnificaţia de 
„bucuria tatălui” („avi” - tata şi 
„gayil” - bucurie). În Biblie, cea 
care a purtat acest nume a fost 
una dintre soţiile împăratului    
David. Ea a fost o femeie bună, 
frumoasă şi înţeleaptă.  
 
Maria - este poate cel mai popu-
lar şi îndrăgit nume biblic feminin 
prezent în foarte multe limbi.  
Numele Maria provine din vechiul nume ebraic Myriam 
(„copil dorit”), care, la rândul său, are la bază cuvântul 
aramaic „mar” - „domn”, „stăpân”.  
 
 
Fiți veșnic binecuvântate, Emma și Abigail-Maria!  A. P.  


